Diário Oficial do
EXECUTIVO
Prefeitura Municipal de Xique-Xique - BA
Quarta-feira • 19 de abril de 2017 • Ano I • Edição Nº 48

SUMÁRIO
QR CODE

GABINETE DO PREFEITO ................................................................................. 2
ATOS OFICIAIS ......................................................................................... 2
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA (Nº 002/2017) ................................................................... 2

NOTA: As matérias que possuem um asterisco (*) em sua descrição, indicam REPUBLICAÇÃO.

GESTOR: REINALDO TEIXEIRA BRAGA FILHO
http://pmxiquexiqueba.imprensaoficial.org/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL -

Quarta-feira
19 de abril de 2017
Ano I • Edição Nº 48

-2Prefeitura Municipal de Xique-Xique - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

ÓRGÃO/SETOR: GABINETE DO PREFEITO
CATEGORIA: ATOS OFICIAIS
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA (Nº 002/2017)

..
Prefeífura Municipal de. Irecê/BA

“

Praça TzoIônlo Marques Dourado Filho, nº 01, Cenfro, Irecê/BA

CEP: 44 900-000 — Tel: (74) 364173116 ! Fox' (74) 364171733
She: wwwu'ece bu govbr

CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA 52/2017
CONVÉLNIO DE COOPERAÇÃO TECNICA E
ADMINISTRATIVA QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICÍPIO DE IRECE-BA E o MUNICÍPIO
DE XIQUE-XIQUE, ESTADO DA BAHIA, PARA
CESSÃO RECIPROCA DE PESSOAL.

Convênio de Cooperação Técnica e Administrativa que entre si celebram reciprocamente como
CEDENTE, O MUNICÍPIO DE IRECÉ, pessoa jurídica de direito público interno, Praça Teotônio
Dourado Filho, nº 01, Centro, Irecê , Bahia, inscrita no CNPJ sob O Nº. 13.715.89l/0001-04, neste ato
representado por seu Prefeito, ELMO VAZ BASTOS DE MATOS, nos temos aplicáveis às normas

de direito administrativo, e como CESSIONÁRIO 0 MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE, pessoa
jurídica de direito público interno, com endereço na cidade que lhe serve de sede, na Praça Dom
Máximo, 384, Centro, inscrito no CNP] sob nº l3.880.257/0001—27, neste ato representado por seu
Prefeito, REINALDO BRAGA FILHO, nos tenhos aplicáveis às normas de direito administrativo e

de acordo com as condições a seguir especifIcadns:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1.

Constitui Objeto do presente convênio a cessão de recursos humanos a ser efetuada pelo

CEDENTE, de pessoal do seu quadro permanente de servidor, O qual exercerá aúv-idade inerente ao

cargo que ocupa e/ou a eles relacionado, nas diversas áreas ou seções do Poder Executivo Municipal do

CESSIONÁRIO.
1.2.

O pessoal posto à disposição do CESSIONÁRIO será por este aproveitado da forma como

melhor aprouver para atender as necessidades do servico público.
1.3.

Os termos desse convênio de cooperação técnica e administrativa será cedida à servidora:

XENIA FABIANA FARIAS FERREIRA, professora, CPF:950.455.545—49, RG: 876733712.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÓES
2.1. O CESSIONÁRIO se Obriga a observar e honrar todos os direitos do servidor cedido, inclusive a

remuneração até 0 Sº dia útil do mês subsequemc ao vencido que serão assegurados, através de verbas
próprias consignadas no seu orçamento.

http://pmxiquexiqueba.imprensaoficial.org/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL -

Quarta-feira
19 de abril de 2017
Ano I • Edição Nº 48

-3Prefeitura Municipal de Xique-Xique - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Irecê/BA
Praça Teotônio Marques Dourado Filho, nª 01, Centro, Irecê/BA
CEP: 44 900-000 - Tel“. (74) 3641-3116 / Fax“ (74) 3641—1733
Site: www.lrece bn gov br

2.2. O servidor posto à disposição do CESSIONÁRIO manterá seu vinculo com o CEDENTE,
devendo o CESSIONARIO, obrigatoriamente, fiscalizar todas as atividades do servidor cedido, além de
comunicar ao Departamento de Pessoal do CEDENTE quaisquer faltas funcionais.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
3.1. Pela cessão de recursos humanos prevista na cláusula primeira o CESSIONÁRIO arcará com todos
os custos com o servidor cedido, tais como vencimentos, adicionais, subsídios, gratificações,
insalubridade, periculosidade e outros, se for 0 caso, bem como com os encargos sociais, durante O
período de Vigência deste instrumento, na forma das legislações municipais dos Convenentes, em

especial ao Plano de Cargos e Salários e do Estatuto dos Servidores

CLÁUSULA QUARTA - DOS DIREITOS DOS SERVIDORES
4.1. O servidor a ser cedido deverá manifestar sua concordância com a cessão.

4:2. O servidor cedido tera garantido o direito de perceber do CESSIONÁRIO todas as vantagens

pecuniárias estabelecidas pela legislação a que está vinculado.
CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

5.1, O descumprimento dos termos pactuados neste instrumento, bem como quaisquer outras
controvérsias, acarretará na rescisão automática dO presente, independente de notificação judicial ou

extrajudicial, devendo O CESSIONÁRIO cumprir todos os compromissos assumidos, bem como
devolver, no prazo máximo de 3D (trinta) dias, o scn'idor cedido.

CLÁUSULA SEXTA _ DA FISCALIZAÇÃO
6.1. O controle e fiscalização da execução do presente convênio são atribuições concorrentes dos
signatários, os quais serão feitos por intercâmbio entre os setores responsáveis pela gestão de pessoal,

CLÁUSULA SÉTIMA . DA VIGENCIA
7.1. O prazo de vigência do presente convênio sera até 31 de dezembro de 2020, a partir da data da sua

assinatura salvo qualquer fato fortuito que venha :] Interrompe-lo antes da data de seu final.
CLAUSULA OITAVA - DO FORO
8.1. Ao presente instrumento ou aos casos omissos e quaisquer dúvidas que surgirem na sua plena

Í/

execução serão analisados mediante parecer do setor juridico dos convenentcs a resolução amigável aos ,
1
fins, ficando eleito desde já o Foro da Comarca de lrecê, Estado da Bahia, renunciado a qualquer outrª!/;

por mais privilegiado que seja,
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E por estarem de acordo com as condições aqui estabelecidas, assinam o presente Convênio em 02
(duas) vias, de igual teor e forma, para que produzam seus efeitos legais, na presença das testemunhas
que também subscrevem.
2017.
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Irecê, Ba, 14 de março
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